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the Commencement of Garraf Crude Oil Production 

 

1. Embassy of Japan in Baghdad participated in the Launching Ceremony of the Garraf Oil Field in Thi 

Qar Province, where a Japanese company JAPEX is engaged in the development of the oil field. 

 

2. Mr. Kansuke Nagaoka, Japanese Charge d’Affaires ad interim in Iraq, headed the Embassy’s 

delegation to the ceremony, where he had the pleasure of meeting H.E. Mr. Nouri Al-Maliki, Prime 
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Japanese Charge d’Affaires ad interim in Iraq ,  

Mr. Nagaoka shaking hands with Prime Minister H.E. 

Mr. Al-Maliki.  

Japanese Charge d’Affaires ad  interim in Iraq ,  

Mr. Nagaoka on the Ceremony Stage with Prime Minister H.E Mr. 

Al-Maliki, Deputy Prime Minister H.E. Dr. Al-Shahristani, Thi 

Qar Governor Mr. Al-Nasiry, JAPEX CEO Mr. Watanabe , 

Petronas Development CEO Mr. Datuk Taib 
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Minister of Iraq; H.E. Dr. Hussein Al-Shahristani, Deputy Prime Minister for Energy Affairs; H.E. Mr. 

Abdul Kareem Luaibi, Minister of Oil; Mr. Yahya Al-Nasiry, Governor of Thi Qar Province; and other 

Iraqi officials.  

3. The Embassy of Japan is pleased to have had the opportunity to join this important ceremony and 

congratulates the people and government of Iraq for the commencement of oil production.  

 The Garraf oil field development is one of the first oil and gas projects that Japanese companies have 

been involved in Iraq since 2003, and therefore many Japanese businessmen are keen to see successful 

outcome in this project. Thanks to the valuable support extended by the Government of Iraq, JAPEX 

has been able to show a remarkable example in executing projects in Iraq.   

4. The Embassy would like to reiterate the Government of Japan’s commitment in assisting Iraq to 

reconstruct and renew its infrastructure. For the last ten (10) years since the fall of former regime, 

Japan’s economic assistance has reached more than five (5) billion US dollars, including nineteen (19) 

large scale projects supported with concessional loans, together with approximately 5,500 Iraqi experts 

trained in Japan and elsewhere. 

 

5. The Embassy hopes the two nations maintain bilateral cooperation in the energy sector, as well as 

other sectors, and that Iraq would play its role in the stability of the global oil market. 
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 (ترمجة غري رمسية)

 3102أيلول  26 :التاريخ

 23: الرقم

 

 

 

 

 

 

 تصريح سفارة اليابان حول مراسيم بدء انتاج النفط اخلام يف الغراف

يف حمافظة ذي قار، حيث تشارك الشركة اليابانية النفطي حقل الغراف يابان يف بغداد يف مراسيم افتتاح شاركت سفارة ال .0
 . حقل النفط نميةيف ت "جابكس"

ف بشر يف العراق، وفد السفارة اىل املراسيم حيث حظي  يف سفارة اليابانالقائم باالعمال  رأس السيد كانسوكي ناغاؤكا،ت .3
معايل  و حسني الشهرستاين نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة .دسيادة  و رئيس وزراء العراق لقاء دولة السيد نوري املالكي

 . خرينآو مسؤولني عراقيني  و السيد حيىي الناصري حمافظ ذي قار و سعادة السيد عبدالكرمي لعييب وزير النفط

 (حقوق الطبع محفوظة لشبكة اخبار الناصرية(

 

، السيد كانسوكي ناغاؤكا، يصافح دولة  رئيس القائم باالعمال الياباني

 . الوزراء السيد نوري المالكي

، السيد كانسوكي ناغاؤكا، على مسرح المراسيم مع دولة رئيس القائم باالعمال الياباني

محافظ ذي سعادة الشهرستاني، . الوزراء السيد المالكي، سيادة نائب رئيس الوزراء د

، و المدير التنفيذي نفيذي لشركة جابكس السيد واتانابيير التقار السيد الناصري، المد

 .السيد داتوك تايبلشركة بتروناس للتطوير 
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 . ببدء انتاج النفطحكومًة و شعباً فرصة حضور هذه املراسيم املهمة و هتىنء العراق  حلصوهلا علىإن السفارة سعيدة  .2
  3112ول مشاريع النفط و الغاز اليت قامت الشركات اليابانية باملشاركة فيها منذ عام أحقل الغراف النفطي هو أحد ،

بفضل الدعم القِيم  و. على رؤية نتيجة ناجحة يف هذا املشروع صونن رجال االعمال اليابانيني حريو لذلك فإن العديد م
 .من أن تقدم مثااًل رائعاً يف تنفيذ املشاريع يف العراق "جابكس"، متكنت الذي قدمته حكومة العراق

يف السنوات العشر . و جتديد بُناه التحتية اعمارمبساعدهتا للعراق ليعيد  تود السفارة التأكيد على التزام حكومة اليابان  .4
مبا  مريكيأمليارات دوالر  (5) االقتصادية أكثر من مخسة اليابان مساعدات حجم السابق، بلغوط النظام املاضية منذ سق

مت خبري عراقي  5500، إضافة اىل حوايل بالني الياباين يسرةاملقروض الب اً مدعوم اً كبري   اً روعمش( 01)فيها تسعة عشر 
 .أخرى بلدانيف اليابان و  تدريبهم

ن يلعب العراق أعلى التعاون املتبادل يف جمال الطاقة، اضافة اىل اجملاالت االخرى، و  الدولتانحتافظ تأمل السفارة بأن  .5
 . استقرار سوق النفط العاملية حتقيق دوره يف

 


